A BVSA e a BrazilFoundation monitoram constantemente a evolução e os resultados dos
projetos que você apoia. Esse acompanhamento é reportado através de pelo menos dois
relatórios de progresso e um relatório final de resultados.
RELATÓRIO DE PROGRESSO II
ASSOCIAÇÃO DA ESCOLA FAMILIA AGROECOLÓGICA DO MACACOARI
Criação de galinha caipiras sustentável: Fortalecimento da agricultura familiar e diversificação de
fontes de renda para a população ribeirinha de Itaubal.
O grupo está trabalhando a criação de aves e utilizando uma ração mais natural e de melhor
qualidade, desenvolvida pelos jovens do projeto. A ração é produzida com matéria prima
disponível na região, diminuindo seu custo.
O projeto tem possibilitado ampliar a oferta de proteína animal tanto para a escola,
enriquecendo seu cardápio, quanto para o mercado local e consumo da comunidade,
beneficiando diretamente 20 famílias.
A comunidade tem aproveitado o material da cama aviaria para a produção de compostos
orgânicos para ser utilizado nas plantações. A comunidade também está produzindo farinha
da casca de ovos, ótima para o consumo humano e animal, rica fonte de cálcio. A produção
de bebedouros e comedouros confeccionados com material disponível na propriedade e de
material de custo menor, está dando autonomia ao produtor e minimizando custos de
produção na criação de aves.

Atividades realizadas:





Capacitação de 30 beneficiários em produção de ração alternativa para criação de galinha
caipira e produção de ovos a partir da utilização de produtos florestais;
Produção de galinha caipira de postura e de corte;
Inserção de proteína animal na merenda escolar da escola agroecológica do Macacori;
Produção de bebedouros e comedouros confeccionados com comunidade dando autonomia ao
produtor e minimizando custos de produção na criação de aves.

A partir do desenvolvimento das atividades para o fortalecimento da produção de
proteína para a escola, e com o excedente realizar a venda para o mercado, novas
parcerias tem surgido, possibilitando o crescimento do projeto.”
Aldemir Santos Correa, Gestor do projeto
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